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មាតិកា

មាតិកា 3



ដំឡែងងកុំព្យូេ័រ Inspiron 5501របស់អនាក
អំពីកិ្ចេការឡនះ

្ំណា:ំ រូបភាពឡៅកនាុងឯកសារឡនះអា្នឹងមានភាពែុសោនា ពីកុំព្យូេ័ររបស់អនាកអាប្ស័យឡៅឡលងការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធខដលឡោកអនាករានបញ្្ជ េិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ ប់ឡៅអារាប់េ័រថ្មពល ឡហងយ្ុ្ប៊ូតុងថ្មពល។

្ំណា:ំ ឡដងមីីរក្សាថ្មពលថ្ម ប្តូវរាក់ថ្មកនាុងមាូតសនសេំថ្មពល។ ភា្ជ ប់អារាប់េ័រថ្មពល និង្ុ្ប៊ូតុងថ្មពលឡដងមីីឡបងកកុំព្យូេ័ររបស់អនាក។

2. បញចេប់ការដំឡែងងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ។
សប្មាប់ Ubuntu ៖

ឡធវេងមមការខណនាខំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងមីីបញចេប់ការដំឡែងង ។ សប្មាប់ព័ត៌មានអំពីការដំឡែងង និងការកំណត ់Ubuntu សូមឡមងលអតថាបេ្ំឡណះដឹងមូលរា្ឋ ន SLN151664 និង SLN151748 មមរយៈ www.dell.com/support។

សប្មាប់ Windows ៖

ឡធវេងមមការខណនាខំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងមីីបញចេប់ការដំឡែងង ។ ឡៅឡពលកំពុងដំឡែងង Dell ខណនាថំ្ អនាក៖
● ភា្ជ ប់ឡៅបណិាញឡដងមីីអាប់ឡដត Windows ។

្ំណា:ំ ឡបងអនាកកំពុងភា្ជ ប់ឡៅបណាដា ញឥតខែសេខដលមានសុវតថាិភាព សូមបយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលឡប្បងបណាដា ញឥតខែសេឡៅឡពលឡសនាងសុំ។

● ប្បសិនឡបងរានភា្ជ ប់ឡៅអុីនធជាឡណត សូម្ុះឡ្ម្ម ះ ឬបឡងកាងតរណនី Microsoft ។ ប្បសិនឡបងមិនរានភា្ជ ប់អុីនធជាឡណត សូមបឡងកាងតរណនីឡប្ៅបណាដា ញ។

● ឡៅឡលងឡអប្កង់ ជំនួយ និងការការពារ សូមបញចេូលព័ត៌មានេំនាក់េំនងលម្អិតរបស់អនាក។

3. ខណនាឲំ្យ ខសវេងរក និងឡប្បងកម្ម វិធី Dell ពីមុជានុយចាប់ឡិដាងមរបស់ Windows

មរ៉ង 1. ខសវេងរកកម្ម វិធី Dell 

ធនធាន បរិយ៉យ

My Dell (Dell របស់ែ្ញុំ)

េីមងំកណិាលសប្មាប់កម្ម វិធី Dell សំខាន់ៗ អតថាបេជំនួយ និង ព័ត៌មានសំខាន់ឡិសេងៗឡេដតសិីពីកុំព្យូេ័ររបស់អនាក។ បក៏ិិល់ដំណឹងដល់អនាកពីសាថា នភាពៃនការធានា ឡប្រងងបនា្ល ស់ខដលប្តូវរានខណនា ំនិង សូឡហវេខវរខដលអា្ឡធវេងការអា
ប់ឡដតរាន ។
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មរ៉ង 1. ខសវេងរកកម្ម វិធី Dell (រានបនិ)

ធនធាន បរិយ៉យ

SupportAssist

ពិនិត្យឡមងលយ៉ា ងសកម្មនូវសុែភាពដដខវរ និងសូហវេខវរៃនកុំព្យូេ័ររបស់អនាក។ ឧបករណ៍ SupportAssist OS Recovery ឡរាះប្សាយបញ្ហា នមួយប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបខនថាម សូមឡមងលឯកសារ
SupportAssist មមរយៈ www.dell.com/support។

្ំណា:ំ ឡៅកនាុង SupportAssist ្ុ្ឡលងកាលបរិឡ្ឆេេិុតកំណត់ៃនការធានាឡដងមីីបនិសុពលភាពថ្មី ឬដំឡែងងកប្មិតធានារបស់អនាក។

Dell Update

អាប់ឡដតកុំព្យូេ័ររបស់អនាកនមួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្រាយវឺឧបករណ៍សំខាន់ៗឡៅឡពលអា្ទាញយករាន។ សប្មាប់ព័ត៌មានបខនថាមអំពីការឡប្បងប្រាស់ការអាប់ឡដត Dell សូមឡមងលអតថាបេ្ំឡណះដឹងមូលរា្ឋ ន
SLN305843 មមរយៈ www.dell.com/support។

Dell Digital Delivery

ទាញយកកម្មវិធីសូហវេខវរដូ្នសូហវេខវរខដលប្តូវរាននវ បាុខនិមិនរានដំឡែងងនមុនឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អនាក។ សប្មាប់ព័ត៌មានបខនថាមពីការឡប្បងប្រាស់ការដឹកជញ្ជូនឌីជីថល Dell សូមឡមងលអតថាបេ្ំឡណះដឹងមូលរា្ឋ ន 153764
មមរយៈ www.dell.com/support។
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េិដ្ឋភាពេូឡៅៃន Inspiron 5501

សំិា

1. រន្ធកាត microSD

អានពី និងសរឡសរ្ូលកាត microSD។ កុំព្យូេ័រោំប្េប្បឡេេកាតខាងឡប្កាម៖

● ឌីជីថល microSecure (mSD)

● សមតថាភាពែ្ពស់ឌីជីថល microSecure (mSDHC)

● សមតថាភាពពប្ងីកបខនថាមឌីជីថល microSecure (mSDXC)

2. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់ 1

ភា្ជ ប់ឧបករណ៍ដូ្នឧបករណ៍អង្គិទាុកខាងឡប្ៅ និងមាា សុីនប្ពីន។ ិិល់ឡលីងនឡិទារេិននាន័យរហូតដល ់5 Gbps ។

3. រន្ធកាស

ភា្ជ ប់កាសឡលងកលល ឬកាសប្តឡ្ដក (រួមបញចេូលកាសឡលងកលល និងមីប្កូហវេូន) ។

ខាងឡ្វេង

1. រន្ធអារាប់េ័រថ្មពល

ភា្ជ ប់អារាប់េ័រថ្មពលឡដងមីីិដាល់ថ្មពលដល់កុំព្យុេ័រ និងសាកថ្ម។

2. ពន្លជាបញ្្ជ ក់សាថា នភាពថ្មពល និងថ្ម

្ង្អុលបង្ហា ញពីសាថា នភាពថ្មពល និងសាថា នភាពថ្មរបស់កុំព្យូេ័រ។

ពណ៌សខា្ល ំង — អារាប់េ័រប្តូវរានភា្ជ ប់ ឡហងយថ្មកំពុងសាក។

ពណ៌ឡលងងេុំខា្ល ំង—ជិតអស់ថ្ម ឬឡហដបនឹងអស់។

បិេ—ថ្មប្តូវរានសាកឡពញ។

្ំណា:ំ ឡៅឡលងមាូខឌលកុំព្យូេ័រមួយ្ំនួន ពន្លជាសាថា នភាពថ្មពល និងថ្មក៏ប្តូវរានឡប្បងសប្មាប់ វិនិ្ឆេ័យបញ្ហា ិងខដរ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបខនថាម សូម្ូលឡៅកាន់ខិនាក ការឡរាះប្សាយបញ្ហា  ឡៅកនាុង ឡសដវឡដខណនាំអំពីឡសបកម្ម ។

3. រន្ធ HDMI

ភា្ជ ប់ឡៅេូរេសសេន៍ ឡអប្កង់ខាងឡប្ៅ ឬឧបករណ៍ឡិសេងឡេដតខដលមាន HDMI-in ។ ិិល់ការបឡញចេញនវីឡដអូ និងអូឌីយាូ។

2
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4. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់ 1

ភា្ជ ប់ឧបករណ៍ដូ្នឧបករណ៍អង្គិទាុកខាងឡប្ៅ និងមាា សុីនប្ពីន។ ិិល់ឡលីងនឡិទារេិននាន័យរហូតដល ់5 Gbps ។

5. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់ 1 (ប្បឡេេ C) ខដលមានការបញ្ជូនថ្មពល/DisplayPort

ភា្ជ ប់ឧបករណ៍ដូ្នឧបករណ៍អង្គិទាុកខាងឡប្ៅ មាា សុីនប្ពីន និងឡអប្កង់ខាងឡប្ៅ។

ោំប្េការបញ្ជូនថ្មពលខដលអនុញ្ញា តការិ្គង់ិ្គង់ថ្មពលពីរិ្លូវរបងឧបករណ៍។ ិិល់ការបឡញចេញថ្មពលរហូតដល់ 7.5 W ខដលឡបងកឲ្យមានការសាកថ្មរហ័ស។

្ំណា:ំ USB ប្បឡេេ C ឡៅអារាប់េ័រ DisplayPort (លក់ឡរាយខែកពីោនា ) តប្មូវឲ្យភា្ជ ប់ឧបករណ ៍DisplayPort ។

រាត
Inspiron 5501រូបភាព៖ េិដ្ឋភាពរាត

1. ្ុ្តំបន់កណដាុ រខាងឡ្វេង

្ុ្ឡដងមីី្ុ្កណដាុ រខាងឡ្វេង។

2. បនទាះបាះ

ផ្្ល ស់េីប្មាមៃដរបស់អនាកឡៅឡលងបនទាះបាះឡដងមីីផ្្ល ស់េីអង្គ្ង្អុលរបស់កូនកណដាុ រ។ បាះឡដងមីី្ុ្ខាងឡ្វេង និងបាះឡរាយឡប្បងប្មាមៃដពីរឡដងមីី្ុ្ខាងសិាំ។

3. តំបន់្ុ្កណដាុ រខាងសាដា ំ

្ុ្ឡដងមីី្ុ្កណដាុ រខាងសាដា ំ។

4. ប៊ូតុងថ្មពលនមួយកម្មវិធីអានសានា មប្មាមៃដខដលនជឡប្មងសអា្មានឬអត់

្ុ្ឡបងកកុំព្យុេ័រ ឡបងបបិេ កនាុងសាថា នភាពឡដក ឬកនាុងសាថា នភាពសំងំ។

ឡៅឡពលកុំព្យូេ័រប្តូវរានឡបងក ្ុ្ប៊ូតុងថ្មពលឡដងមីីរាក់ឲ្យកុំព្យូេ័រ្ូលកនាុងសភាពឡដក ្ុ្ប៊ូតុងថ្មពលឲ្យនប់រយៈឡពល 4 វិនាេីឡដងមីីបិេកុំព្យូេ័រទាំងបង្ខំ។

ឡបងសិននប៊ូតុងថ្មពលមានឧបករណ៍អានសានា មប្មាមៃដ រាក់ប្មាមៃដរបស់អនាកឡលងប៊ូតុងថ្មពលឡដងមីី្ូលប្បព័ន្ធ។

្ំណា:ំ អនាកអា្បដាូរឥរិយ៉បថប៊ូតុងថ្មពលមមបំណងឡៅកនាុង Windows ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបខនថាម សូម្ូលឡមងល Me and My Dell (ែ្ញុំ និងប្កុមហ៊ុន Dell របស់ែ្ញុំ) មមរយៈ www.dell.com/support/manuals។

ឡអប្កង់

1. មីប្កូហវេូនខាងឡ្វេង
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ិិល់ការបញចេូលសំឡែងឌីជីថលសប្មាប់ការថតអូឌីយាូ និងឡៅនសំឡែង។

2. កាឡមរ៉ា

អនុញ្ញា តកា្យអនាកជខជកកំសានិនវីឡដអូ ចាប់យករូបភាព និងថតវីឡដអូ។

3. ពន្លជាសាថា នភាពកាឡមរ៉ា

ឡបងកឡៅឡពលកាឡមរ៉ា កំពុងខតឡប្បង។

4. មីប្កូហវេូនខាងសាដា ំ

ិិល់ការបញចេូលសំឡែងឌីជីថលសប្មាប់ការថតអូឌីយាូ និងឡៅនសំឡែង។

ខាងឡប្កាម

1. ឧបករណ៍បំពងសំឡែងខាងឡ្វេង

ិិល់ការបឡញចេញសំឡែង។

2. ឧបករណ៍បំពងសំឡែងខាងសំិា

ិិល់ការបឡញចេញសំឡែង។

3. សា្ល កយីឡដឡសបកម្ម

សា្ល កឡសបកម្មរជានឧបករណ៍កំណត់សមា្គ ល់អកសេរប្កមឡលែពិឡសសខដលអនុញ្ញា តកា្យអនាកបឡ្ចេកឡេសខិនាកឡសបរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell អា្កំណត់ឡប្រងងដដខវរកនាុងកុំព្យុេ័រ និង្ូលឡមងលព័ត៌មានអំពីការធានា។
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ព័ត៌មានលម្អិតៃន Inspiron 5501

វិមាប្ត និងេម្ងន់
មរ៉ងដូ្តឡៅឡនះបង្ហា ញពី កំពស់ េេឹង ជឡប្ៅ និងេំម្ងន់ៃនកុំព្យូេ័រ Inspiron 5501 របស់អនាក។

មរ៉ង 2. វិមាប្ត និងេម្ងន់ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

កម្ពស់៖

កំពស់ខាងមុែ 14.15 មម (0.56 អុីញ)

កំពស់ខាងឡប្កាយ 17.90 មម (0.70 អុីញ)

េេឹង 356.10 មម (14.02 អុីញ)

ជឡប្ៅ 234.50 មម (9.23 អុីញ)

េម្ងន់ (អតិបរមា) 1.65 kg (3.64 ឡផ្ន)

្ំណា:ំ េម្ងន់ៃនកុំព្យូេ័របស់អនាកខប្បប្បួលឡៅមមការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធខដលរានបញ្្ជ េិញ និងភាពែុសោនា ឡៅឡពលិលិត។

អង្គដំឡណងរការ
មរ៉ងដូ្តឡៅឡនះរ៉យពីព័ត៌មានលម្អិតៃនអង្គដំឡណងរការខដលោបំ្េឡរាយ Inspiron 5501 របស់អនាក។

មរ៉ង 3. អង្គដំឡណងរការ 

បរិយ៉យ ជឡប្មងសមួយ ជឡប្មងសពីរ ជឡប្មងសេីបី

ប្បឡេេអង្គដំឡណងរការ Intel Core i3-1005G1 ជំនាន់េី 10 Intel Core i5-1035G1 ជំនាន់េី 10 Intel Core i7-1065G7 ជំនាន់េី 10

បា ត់អង្គដំឡណងរការ 15 បា ត់ 15 បា ត់ 15 បា ត់

្ំនួនសនាូលអង្គដំឡណងរការ 2 4 4

្ំនួនឡ្តសិតអង្គដំឡណងរការ 4 8 8

ឡលីងនអអ្គដំឡណងរការ រហូតដល់ 3.4 GHz រហូតដល់ 3.6 GHz រហូតដល់ 3.9 GHz

ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់អង្គដំឡណងរការ 4 MB 6 MB 8 MB

ប្កាហវេិកនប់ Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics Intel Iris Plus Graphics

សំណុំឈីប
មរ៉ងដូ្តឡៅឡនះបង្ហា ញពីព័ត៌មានលម្អិតៃនសំណុំឈីបខដលោំប្េឡរាយ Inspiron 5501 របស់អនាក។
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មរ៉ង 4. សំណុំឈីប 

បរិយ៉យ តៃម្ល

សំណុំឈីប រានរួមបញចេូលឡៅកនាុងអង្គដំឡណងរការ

អង្គដំឡណងរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី 10

េេឹងខែសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit

Flash EPROM 16 MB + 8 MB

ខែសេប៊ឺស PCIe រហូតដល់ជំនាន់េី 3

ប្បព័ន្ធដំឡណងរការ
Inspiron 5501 របស់អនាក ោបំ្េប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការដូ្ខាងឡប្កាម៖

● Windows 10 Home, 64-bit

● Windows 10 Professional, 64-bit

● Windows 10 Home កនាុងមាូត S 64-bit

● Ubuntu 18.04 LTS, 64-bit

អង្គ្ងចាំ
មរ៉ងខាងឡប្កាមមានបង្ហា ញពីលក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសៃនអង្គ្ងចាំសប្មាប់ Inspiron 5501 ។

មរ៉ង 5. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខិនាកអង្គ្ងចា ំ

បរិយ៉យ តៃម្ល

រន្ធអង្គ្ងចាំ រន្ធ SODIMM ្ំនួនពីរ

ប្បឡេេអង្គ្ងចាំ DDR4

ឡលីងនអង្គ្ងចាំ 3200 MHz

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអតិបរមា 32 GB

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអបីបរមា 4 GB

េំហំអង្គ្ងចាំកនាុងមួយរន្ធ 4 GB, 8 GB និង 16 GB

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំខដលរានោំប្េ ● 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, SODIMM

● 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, SODIMM

● 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, SODIMM, ឆ្ខនលឡេវេ
● 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, SODIMM

● 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, SODIMM, ឆ្ខនលឡេវេ
● 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, SODIMM

● 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, SODIMM, ឆ្ខនលឡេវេ

រន្ធខាងឡប្ៅ
មរ៉ងខាងឡប្កាមមានរ៉យនូវរន្ធខាងឡប្ៅឡៅឡលង Inspiron 5501 របស់អនាក។
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មរ៉ង 6. រន្ធខាងឡប្ៅ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

រន្ធ USB ● រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ្ំនួនពីរ
● រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់ 1 ប្បឡេេ C នមួយ DisplayPort និង PowerDelivery

រន្ធអូឌីយូ រន្ធកាសប្តឡ្ដក (រួមបញចេូលកាសឡលងកលល និងមីប្កូហវេូន) មួយ។

រន្ធ វីឡដអូ រន្ធ HDMI 1.4 មួយ

ឧបករណ៍អានកាតឡមឡឌដ រន្ធកាត microSD មួយ

រន្ធដកឃីង មិនោបំ្េ

រន្ធអារាប់េ័រថ្មពល រន្ធអារាប់េ័រថ្មពល 4.5 មម x 2.9 មម មួយ

សនិិសុែ មិនោបំ្េ

រន្ធខាងកនាុង
មរ៉ងខាងឡប្កាមបង្ហា ញពីរន្ធខាងកនាុងៃនកុំព្យូេ័រ Inspiron 5501 របស់អនាក។

មរ៉ង 7. រន្ធខាងកនាុង 

បរិយ៉យ តៃម្ល

M.2 ● រន្ធ M.2 2230 ្ំនួនមួយ សប្មាប់កាត WiFi និងប៊្លូធូសរួមបញចេូលោនា
● រន្ធ M.2 2230/2280 ្ំនួនពីរសប្មាប់ប្រាយសាថា នភាពរឹង slots ឬអង្គិទាុក M.2 2280 Intel

Optane

្ំណា:ំ ឡដងមីីខសវេងយល់បខនថាមអំពីលក្ខណៈពិឡសសៃនប្បឡេេកាតប្បឡេេ M.2 ខដលែុសោនា  សូមឡមងលអតថាបេមូលរា្ឋ ន្ំឡណះដឹង
SLN301626 ឡៅ www.dell.com/support ។

មាូឌុលឥតខែសេ
មរ៉ងខាងឡប្កាមបង្ហា ញពីលក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសមាូឌុល Wireless Local Area Network (WLAN) ៃន Inspiron 5501របស់អនាក

មរ៉ង 8. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសមាូឌុលឥតខែសេ 

បរិយ៉យ ជឡប្មងសេីមួយ ជឡប្មងសេីពីរ ជឡប្មងសេីបី

ឡលែមាូខដល Intel Wireless-AC 9462 Qualcomm QCA 61x4A Intel AX201

អប្មបញ្ជូន រហូតដល់ 433 Mbps រហូតដល់ 867 Mbps រហូតដល់ 2400 Mbps

បង់ឡប្បកង់ខដលរានោំប្េ 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz

សិង់រារឥតខែសេ ● WiFi 802.11b/g/a

● Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)

● Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

●

● WiFi 802.11b/g/a

● Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)

● Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

● WiFi 802.11b/g/a

● Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)

● Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

● Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)

ការអុិនប្រីប ● 64-bit/128-bit WEP

● AES-CCMP

● TKIP

● 64-bit/128-bit WEP

● AES-CCMP

● TKIP

● 64-bit/128-bit WEP

● AES-CCMP

● TKIP
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មរ៉ង 8. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសមាូឌុលឥតខែសេ (រានបនិ)

បរិយ៉យ ជឡប្មងសេីមួយ ជឡប្មងសេីពីរ ជឡប្មងសេីបី

ប៊្លូធូស ប៊្លូធូស 5.0 ប៊្លូធូស 5.0 ប៊្លូធូស 5.1

អូឌីយាូ
មរ៉ងខាងឡប្កាមបង្ហា ញលក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសៃន Inspiron 5501 របស់អនាក

មរ៉ង 9. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសលម្អិតអូឌីយាូ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

កម្ម វិធីប្រប់ប្រងអូឌីយាូ Realtek ALC3204

ការបខម្លងឡសដាឡរាអូ រានោបំ្េ

អុីនធជាឡហវេសអូឌីយាូខាងកនាុង អនិរមុែអូឌីយាូរុណភាពែ្ពស់

អុីនធជាឡហវេសអូឌីយាូខាងឡប្ៅ រន្ធកាសប្តឡ្ដក (កាសពាក់ឡលងកលល និងមីប្កូហវេូនរួមបញចេូល)

្ំនួនឧរាល័រ ពីរ

អំេ្លីឧរាល័រកនាុង រានោបំ្េ (កូដិ្អូឌីយាូប្តូវរានបញចេូល)

ឧបករណ៍បញ្្ជ សំឡែងខាងឡប្ៅ ការប្រប់ប្រងឡរាយប្ោប់្ុ្ិ្លូវកាត់

ការបឡញចេញឧរាល័រ៖

ឡអាតេុតឧរាល័រនមធ្យម 2 W

ឡអាតេុតឧរាល័រ្ំណុ្កំពូល 2.5 W

ការបឡញចេញឧរាល័រតូ្ មិនោបំ្េ

មីប្កូហវេូន មីប្កូហវេូន អាឡរឌីជីថល កនាុងឡប្រងងដំឡែងងកាឡមរ៉ា

ការរក្សាេុក
ខិនាកឡនះបង្ហា ញនូវជឡប្មងសអង្គិទាុកឡៅឡលង Inspiron 5501 របស់អនាក។

ប្រាយបឋមរបស់កុំព្យូេ័រអនាកែុសៗោនា នមួយការកំណត់ៃនឧបករណ៍ិទាុក។ ប្រាយសាថា នភាពរឹងឡៅកនាុងរន្ធ M.2 រជានប្រាយបឋម។ Inspiron 5501 របស់អនាកោំប្េនូវការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គិទាុកមួយកនាុង្ំឡណាមទាងំឡនះ៖
● ប្រាយសាថា នភាពរឹង M.2 2230/2280 ្ំនួនមួយ ឬអង្គិទាុក M.2 2280 Intel Optane ្ំនួនមួយ
● ប្រាយសាថា នភាពរឹង M.2 2230 ្ំនួនមួយ និង ប្រាយសាថា នភាពរឹង M.2 2280 ្ំនួនមួយ
● ប្រាយសាថា នភាពរឹង M.2 2230/2280 ្ំនួនមួយ និង អង្គិទាុក M.2 2280 Intel Optane ្ំនួនមួយ

មរ៉ង 10. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខិនាកេំហំិទាុក 

ប្បឡេេអង្គិទាុក ប្បឡេេអនិរមុែ សមតថាភាព

ប្រាយសាថា នភាពរឹង M.2 2230 PCIe ជំនាន់េី 3 x4 NVMe រហូតដល់ 512 GB

ប្រាយសាថា នភាពរឹង M.2 2280 PCIe ជំនាន់េី 3 x4 NVMe រហូតដល់ 2 TB

អង្គ្ងចាំ M.2 2280 Intel Optane H10 នមួយអង្គិទាុកប្រាយ
សាថា នភាពរឹង

PCIe ជំនាន់េី 3 x2 NVMe រហូតដល់ 512 GB
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អង្គ្ងចា ំIntel Optane H10 នមួយ ប្រាយសាថា នភាពរឹង (នជឡប្មងស)

បឡ្ចេក វិេ្យាអង្គ្ងចា ំIntel Optane ឡប្បងប្រាស់បឡ្ចេក វិេ្យាអង្គ្ងចា ំ3D XPoint ឡហងយឡដងរតួនាេីន ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់/អង្គបឡងកាងនឡលីងន និង/ឬ ឧបករណ៍ិទាុកខដលមិនខប្បប្បួល ឡរាយអាប្ស័យឡលងអង្គ្ងចាំ Intel Optane ខដលរានដំឡែងងឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អនាក។

អង្គ្ងចា ំIntel Optane H10 នមួយឧបករណ៍ិទាុកសាថា នភាពរឹង ឡដងរតួនាេីន ឧបករណ៍ិទាុកសាថា នភាពរឹងឃ្្ល ំងសមា្ង ត់មិនខប្បប្បួល/អង្គជំរុញ (ឡរាយអនុញ្ញា តឲ្យមានការពឡន្លងនឡលីងន អាន/សរឡសរ សប្មាប់ឧបករណ៍ិទាុកប្រាយថ្សរឹង) ប្ពមទាងំនដំឡណាះប្សាយឧបករណ៍ិទាុក
សាថា នភាពរឹង។ បមិនជំនួស ឬបខនថាមអង្គ្ងចា ំ(RAM) ខដលរានដំឡែងងឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អនាកឡេ។

មរ៉ង 11. អង្គ្ងចា ំIntel Optane H10 នមួយលក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសអង្គិទាុកសាថា នភាពរឹង 

បរិយ៉យ តៃម្ល

អនិរមុែ PCIe 3 x4 NVMe

● PCIe 3 x2 ្ំនួនមួយ សប្មាប់អង្គ្ងចាំ Optane

● PCIe 3 x2 ្ំនួនមួយ សប្មាប់អង្គិទាុកសាថា នភាពរឹង

ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ M.2

Form factor 2280

សមតថាភាព (អង្គ្ង្ងចាំ Intel Optane) រហូតដល់ 32 GB

សមតថាភាព (បនទាុកសាថា នភាពរឹង) រហូតដល់ 512 GB

្ំណា:ំ អង្គ្ងចាំ Intel Optane H10 នមួយអង្គិទាុកសាថា នភាពរឹង ប្តូវរានោំប្េឡលងកុំព្យូេ័រខដលបំឡពញមមលក្ខែណ្ឌ ដូ្ខាងឡប្កាម៖

● អង្គដំឡណងរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី ឬែ្ពស់នងឡនះ

● កំខណ Windows 10 64-bit ឬែ្ពស់នងឡនះ (អាប់ឡដតប្បចាំឆ្នា )ំ

● ប្រាយវឺ Intel Rapid Storage Technology កំខណ 15.9.1.1018 ឬែ្ពស់នងឡនះ

ឧបករណ៍អានកាតឡមឡឌដ
មរ៉ងខាងឡប្កាមបង្ហា ញពីកាតឡមឡឌដខដលោំប្េឡរាយ Inspiron 5501 របស់អនាក។

មរ៉ង 12. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសកម្មវិធីអានកាតឡមឡឌដ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

ប្បឡេេកាតឡមឡឌដ កាត microSD ្ំនួនមួយ

កាតឡមឡឌដខដលោបំ្េ ● ឌីជីថល microSecure (mSD)

● សមតថាភាពែ្ពស់ឌីជីថល microSecure (mSDHC)

● សមតថាភាពពប្ងីកបខនថាមឌីជីថល microSecure (mSDXC)

្ំណា:ំ សមតថាភាពអតិបរមាខដលរានោំប្េឡរាយឧបករណ៍អានកាតឡមឡឌដែុសោនា អាប្ស័យឡលងសិង់រារៃនកាតឡមឡឌដខដលរានដំឡែងងឡៅកនាុងកុំព្យូេ័ររបស់អនាក។

កាដា រ្ុ្
មរ៉ងខាងឡប្កាមបង្ហា ញពីលក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសកិារ្ុ្ៃន Inspiron 5501 របស់អនាក។

មរ៉ង 13. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសលម្អិតកិារ្ុ្ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

ប្បឡេេកិារ្ុ្ ● កិារ្ុ្សិង់រារ
● កិារ្ុ្ពន្លជាឡប្កាយសិង់រារ

ប្លង់កិារ្ុ្ QWERTY
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មរ៉ង 13. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសលម្អិតកិារ្ុ្ (រានបនិ)

បរិយ៉យ តៃម្ល

្ំនួនប្ោប់្ុ្ ● សហរដ្ឋអាឡមរិក និងកាណារា៖ 101 ប្ោប់
● ្ប្កេពអង់ឡរ្លស៖ 102 ប្ោប់
● ជបាុន៖ 105 ប្ោប់

េំហំកិារ្ុ្ រមា្ល តរបងប្ោប់្ុ្ X=18.70 មម

រមា្ល តរបងប្ោប់្ុ្ Y = 18.05 មម

ិ្លូវកាត់ប្ោប់្ុ្ ប្ោប់្ុ្មួយ្ំនួនឡៅឡលងកិារ្ុ្របស់អនាកមានសញ្ញា ្ំនួនពីរឡៅពីឡលងប។ ប្ោប់្ុ្ទាំងឡនះអា្ប្តូវរានឡប្បងឡដងមីីបយបញចេូលតួអកសេរជំនួស ឬឡដងមីី
បំឡពញមុែង្រេីពីរ។ ឡដងមីីបយតួអកសេរបខនថាម សូម្ុ្ Shift និងប្ោប់្ុ្ខដលប្តូវ្ុ្។ ឡដងមីីបំឡពញមុែង្រេីពីរ សូម្ុ្ Fn និងប្ោប់្ុ្
ខដល្ង់រាន។

្ំណា:ំ អនាកអា្កំណត់ឥរិយ៉បថបឋមៃនប្ោប់្ុ្មុែង្រ (F1–F12) ឡរាយបិូរ ឥរិយ៉បថប្ោប់្ុ្មុែង្រ កនាុងកម្ម វិធីដំឡែងង
BIOS ។

សប្មាប់ព័ត៌មានបខនថាម សូមឡមងល ិ្លូវកាត់ប្ោប់្ុ្។

កាឡមរ៉ា
មរ៉ងខាងឡប្កាមបង្ហា ញពីលក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសកាឡមរ៉ា របបស់ Inspiron 5501។

មរ៉ង 14. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខិនាកកាឡមរ៉ា  

បរិយ៉យ តៃម្ល

្ំនួនកាឡមរ៉ា មួយ

ប្បឡេេកាឡមរ៉ា កាឡមរ៉ា  RGB HD

េីមងំកាឡមរ៉ា ខាងមុែ

ប្បឡេេសិនស័រកាឡមរ៉ា បឡ្ចេកវិេ្យាអង្គញាណ CMOS

រុណភាពបង្ហា ញកាឡមរ៉ា ៖

រូបភាពហនាឹង 0.92 ឡមដកា េិ្ខសល

វីឡដអូ 1280 x 720 (HD) ឡៅ 30 fps

មុំឡមងលមមអងកាត់ប្េូង៖ 74.9 ដជាឡប្ក

បនទាះបាះ
មរ៉ងខាងឡប្កាមបង្ហា ញពីលក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសបនទាះបាះៃន Inspiron 5501 របស់អនាក។

មរ៉ង 15. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសលម្អិតបនទាះបាះ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

កប្មិតរុណភាពបង្ហា ញបនទាះបាះ៖

ឡិដាក 1229

បញ្ឈរ 749

វិមាប្តបនទាះបាះ៖

ឡិដាក 115 មម (4.53 អុីញ)
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មរ៉ង 15. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសលម្អិតបនទាះបាះ (រានបនិ)

បរិយ៉យ តៃម្ល

បញ្ឈរ 80 មម (3.15 អុីញ)

កាយវិការបនទាះបាះ សប្មាប់ព័ត៌មានបខនថាមអំពីលក្ខណៈបនទាះបាះឡលង Windows 10 សូមឡមងលអតថាបេមូលរា្ឋ ន្ំឡណះដឹងរបស់ Microsoft
4027871 មមឡរហេំព័រ support.microsoft.com ។

អារាប់េ័រថ្មពល
មរ៉ងខាងឡប្កាមបង្ហា ញពីលក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខិនាកអារាប់េ័រថ្មពលៃន Inspiron 5501របស់អនាក។

មរ៉ង 16. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខិនាកអារាប់េ័រថ្មពល 

បរិយ៉យ ជឡប្មងសេីមួយ ជឡប្មងសេីពីរ

ប្បឡេេ E4 45W E4 65W

វិមាប្តឧបករណ៍ភា្ជ ប់៖

អងកាត់ិចេិតខាងឡប្ៅ 7.40 មម 7.40 មម

អងកាត់ិចេិតខាងកនាុង 5.10 មម 5.10 មម

កមា្ល ងំវូលត៍ឡេ្លងង្ូល 100 VAC–240 VAC 100 VAC–240 VAC

ឡ្តហវេកង់្ូល 50 Hz–60 Hz 50 Hz–60 Hz

្រនិឡេ្លងង្ូល (អតិបរមា) 1.30 A 1.50 A

បឡញចេញ្រនិ (បនិ) 2.31 A 3.34 A

កប្មិតកមា្ល ំងវាូលត៍ឡេ្លងង្ូល 19.50 VDC 19.50 VDC

កប្មិតសីតុណហា ភាព៖

កំពុងដំឡណងរការ 0°C ឡៅ 40°C (32°F ឡៅ 104°F) 0°C ឡៅ 40°C (32°F ឡៅ 104°F)

ការរក្សាេុក -40°C ឡៅ 70°C (-40°F ឡៅ 158°F) -40°C ឡៅ 70°C (-40°F ឡៅ 158°F)

ថ្ម
មរ៉ងខាងឡប្កាមបង្ហា ញពីលក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសថៃន Inspiron 5501 របស់អនាក។

មរ៉ង 17. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខិនាកថ្ម 

បរិយ៉យ ជឡប្មងសមួយ ជឡប្មងសពីរ

ប្បឡេេថ្ម លី្ូមអុីយាុង 3 ប្ោប់ (40 WHr) លី្ូមអុីយាុង 4 ប្ោប់ (53 WHr)

តង់ស្យុងថ្ម 11.40 VDC 15.20 VDC

េំងន់ថ្ម (អតិបរមា) 0.18 រក (0.40 ឡផ្ន) 0.24 រ.ក (0.52 ឡផ្ន)

វិមាប្តថ្ម៖

កម្ពស់ 184.10 មម (7.25 អុីញ) 239.10 មម (9.41 អុីញ)

េេឹង 90.73 មម (3.57 អុីញ) 90.73 មម (3.57 អុីញ)
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មរ៉ង 17. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខិនាកថ្ម (រានបនិ)

បរិយ៉យ ជឡប្មងសមួយ ជឡប្មងសពីរ

ជឡប្ៅ 5.75 មម (0.23 អុីញ) 5.75 មម (0.23 អុីញ)

កប្មិតសីតុណហា ភាព៖

កំពុងដំឡណងរការ 0°C ឡៅ 35°C (32°F ឡៅ 95°F) 0°C ឡៅ 35°C (32°F ឡៅ 95°F)

ការរក្សាេុក -40°C ឡៅ 65°C (-40°F ឡៅ 149°F) -40°C ឡៅ 65°C (-40°F ឡៅ 149°F)

ឡពលឡវោប្បតិបតិិការថ្ម ខប្បប្បួលអាប្ស័យឡលងលក្ខែណ្ឌ ប្បតិបតិិការ និងអា្កាត់បនថាយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខែណ្ឌ ថ្មពល
ខា្ល ងំនក់ោក់។

ខប្បប្បួលអាប្ស័យឡលងលក្ខែណ្ឌ ប្បតិបតិិការ និងអា្កាត់បនថាយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខែណ្ឌ
ថ្មពលខា្ល ំងនក់ោក់។

រយៈឡពលសាកថ្ម (ប្បខហល) 4 ឡមាា ង (ឡៅឡពលកុំព្យូេ័របិេ)
្ំណា:ំ ប្រប់ប្រងឡពលឡវោសាកថ្ម ឡថរឡវោ ឡពលចាប់ឡិិងម និងឡពលបញចេប់នឡដងម
ឡរាយឡប្បងប្រាស់កម្ម វិធី Dell Power Manger (អនាកប្រប់ប្រង
ថ្មពល Dell) ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបខនថាមអំពីកម្ម វិធី Dell Power
Manger សូមឡមងល Me and My Dell មមរយៈ
www.dell.com/

4 ឡមាា ង (ឡៅឡពលកុំព្យូេ័របិេ)
្ំណា:ំ ប្រប់ប្រងឡពលឡវោសាកថ្ម ឡថរឡវោ ឡពលចាប់ឡិិងម និងឡពលបញចេប់នឡដងម
ឡរាយឡប្បងប្រាស់កម្ម វិធី Dell Power Manger (អនាកប្រប់ប្រង
ថ្មពល Dell) ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបខនថាមអំពីកម្ម វិធី Dell Power
Manger សូមឡមងល Me and My Dell មមរយៈ
www.dell.com/

ថ្មប្ោប់សំខបាត CR2032 CR2032

ឡអប្កង់
មរ៉ងខាងឡប្កាមបង្ហា ញពីលក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសៃន Inspiron 5501 របស់អនាក។

មរ៉ង 18. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខិនាកឡអប្កង់ 

បរិយ៉យ ជឡប្មងសេីមួយ ជឡប្មងសេីពីរ ជឡប្មងសេីបី

ប្បឡេេឡអប្កង់ រុណភាពកប្មិតែ្ពស់ឡពញ (FHD) រុណភាពកប្មិតែ្ពស់ឡពញ (FHD) រុណភាពកប្មិតែ្ពស់ឡពញ (FHD)

បឡ្ចេកវិេ្យាផ្ទា ងំឡអប្កង់ េិដ្ឋភាពឡមងលឡឃងញេូោយ (WVA) េិដ្ឋភាពឡមងលឡឃងញេូោយ (WVA) េិដ្ឋភាពឡមងលឡឃងញេូោយ (WVA)

វិមាប្តផ្ទា ងំឡអប្កង់ (តំបន់សកម្ម)៖

កម្ពស់ 193.60 មម (7.62 អុីញ) 193.60 មម (7.62 អុីញ) 193.60 មម (7.62 អុីញ)

េេឹង 344.20 មម (13.55 អុីញ) 344.20 មម (13.55 អុីញ) 344.20 មម (13.55 អុីញ)

អងកាត់ប្េូង 394.90 មម (15.55 អុីញ) 394.90 មម (15.55 អុីញ) 394.90 មម (15.55 អុីញ)

រុណភាពបង្ហា ញឡដងមៃនផ្ទា ំងឡអប្កង់ 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

កប្មិតពន្លជា (េូឡៅ) 300 nits 220 nits 220 nits

ឡមដ្គ េិកខសល 2 2 2

ពណ៌ gamut 72% (NTSC) 45% NTSC 45% NTSC

េិ្ខសលកនាុងមួយអុីញ (PPI) 141 141 141

សមាមាប្តែុសោនា  (typ) 700 : 1 700 : 1 700 : 1

រយៈឡពលឡ្្លងយតប (អតិ) 35 ms 35 ms 35 ms

អប្មរីឡ្តហវេស 60 Hz 60 Hz 60 Hz

ការឡមងលពីមុំឡិិក +/- 85 ដជាឡប្ក +/- 85 ដជាឡប្ក +/- 85 ដជាឡប្ក

16 ព័ត៌មានលម្អិតៃន Inspiron 5501
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មរ៉ង 18. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខិនាកឡអប្កង់ (រានបនិ)

បរិយ៉យ ជឡប្មងសេីមួយ ជឡប្មងសេីពីរ ជឡប្មងសេីបី

ការឡមងលពីមុំបញ្ឈរ +/- 85 ដជាឡប្ក +/- 85 ដជាឡប្ក +/- 85 ដជាឡប្ក

កប្មិតេីកខសល 0.18 មម 0.18 មម 0.18 មម

ការឡប្បងប្រាស់ថ្មពល (អតិបរមា) 6.20 W 4.20 បា ត់ 4.20 បា ត់

ការប្បឆំ្ង្ំណាងំពន្លជា vs រូបរ៉ងេ្លជារឡោង ប្បឆ្ងំ្ំណាងំពន្លជា ប្បឆ្ងំ្ំណាងំពន្លជា ប្បឆ្ងំ្ំណាងំពន្លជា

ជឡប្មងសការបាះ ឡេ ឡេ មាន

ឧបករណ៍អានសានា មប្មាមៃដ (នជឡប្មងស)

មរ៉ងខាងឡប្កាមបង្ហា ញពីលក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសៃនកម្ម វិធីអានសានា មប្មាមខដលខដលនជឡប្មងសៃន Inspiron 5501 របស់អនាក។

មរ៉ង 19. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសៃនឧបករណ៍អានសានា មប្មាមៃដ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

បឡ្ចេកវិេ្យាសិនស័រឧបករណ៍អានសានា មប្មាមៃដ បាះ

កប្មិតរុណភាពបង្ហា ញសិនស័រកម្ម វិធីអានសានា មប្មាមៃដ 500 dpi

េំហំេីកខសលសិនស័រឧបករណ៍អានសានា មប្មាមៃដ 80 x 64

GPU—នប់
មរ៉ងខាងឡប្កាមមានរ៉យនូវលក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសសិីពីអង្គដំឡណងរការប្កាហវេិកនប់ (GPU) ខដលរានោំប្េឡរាយ Inspiron 5501 ។

មរ៉ង 20. GPU—នប់ 

ឧបករណ៍បញ្្ជ ការោបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ៅ េំហំអង្គ្ងចាំ អង្គដំឡណងរការ

Intel UHD Graphics រន្ធ HDMI 1.4 អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធខដលរានខ្ករំខលក Intel Core i3/i5 ជំនាន់េី 10

Intel Iris Plus Graphics រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់ 1 ប្បឡេេ C នមួយ
DisplayPort

អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធខដលរានខ្ករំខលក Intel Core i7 ជំនាន់េី 10

GPU—រា្់
មរ៉ងខាងឡប្កាមបង្ហា ញពីលក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសៃន Graphics Processing Unit (GPU) រា្់ខដលោំប្េឡរាយ Inspiron 5501 របស់អនាក។

មរ៉ង 21. GPU—រា្់់ 

ឧបករណ៍បញ្្ជ ការោបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ៅ េំហំអង្គ្ងចាំ ប្បឡេេអង្គ្ងចាំ

NVIDIA GeForce MX330 មិនោបំ្េ 2 GB GDDR5

បរិសាថា នអង្គិទាុកេិននាន័យ និងប្បតិបតិិការ
មរ៉ងឡនះបង្ហា ញពីលក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសៃនអង្គិទាុកេិននាន័យ និងប្បតិបតិិការរបស ់Inspiron 5501 របស់អនាក។

កប្មិតកែវេក់ឡៅឡលងអាកាស៖ G1 ដូ្ខដលរានកំណត់ឡរាយ ISA-S71.04-1985
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មរ៉ង 22. បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ 

បរិយ៉យ កំពុងដំឡណងរការ ការរក្សាេុក

កប្មិតសីតុណហា ភាព 0°C ឡៅ 35°C (32°F ឡៅ 95°F) -40°C ឡៅ 65°C (-40°F ឡៅ 149°F)

បខប្មបប្មួលសំឡណងម (អតិបរមា) 10% ឡៅ 90% (មិនកក) 0% ឡៅ 95% (មិនកក)

រំញ័រ (អតិបរមា)*
0.66 GRMS 1.30 GRMS

ការបាះេង្គិ្ (អតិបរមា) 110 G† 160 G†

ខដនកំពស់ -15.2 ម ឡៅដល់ 3048 ម (-49.87 ហវេីត ឡៅដល់ 10000 ហវេីត) -15.2 ម ឡៅដល់ 10668 ម (-49.87 ft ឡៅដល់ 35000 ហវេីត)

* រានបស់ខវងឡរាយឡប្បងសីុិ្រំញ័រៃ្ដន្យខដល្ម្លងមមបរិសាថា នអនាកឡប្បងប្រាស់។

† រានបស់ខវងឡរាយឡប្បង្លនាពាក់កណិាលសុីនុស 2 វិនាេី ឡៅឡពលប្រាយថ្សរឹងកំពុងប្តូវរានឡប្បង។

18 ព័ត៌មានលម្អិតៃន Inspiron 5501
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្ំណា:ំ តួអកសេរឡៅឡលងកាដា រ្ុ្អា្ែុសោនា អាប្ស័យឡលងការកំណត់ភាសារបស់កិារ្ុ្។ ប្ោប់្ុ្ខដលប្តូវរានឡប្បងសប្មាប់ិ្លូវកាត់ឡៅខតមានដូ្ោនា ឡៅប្រប់ការកំណត់ភាសាទាងំអស់។

ប្ោប់្ុ្មួយ្ំនួនឡៅឡលងកិារ្ុ្របស់អនាកមានសញ្ញា ្ំនួនពីរឡៅពីឡលងប។ ប្ោប់្ុ្ទាងំឡនះអា្ប្តូវរានឡប្បងឡដងមីីបយបញចេូលតួអកសេរជំនួស ឬឡដងមីីបំឡពញមុែង្រេីពីរ។ សញ្ញា ខដលបង្ហា ញឡៅខាងឡប្កាមប្ោប់្ុ្ បង្ហា ញពីតួអកសេរខដលប្តូវរាន្ុ្ ឡៅឡពលខដលប្ោប់្ុ្ប្តូវរាន្ុ្។ ឡបងអនាក្ុ្ shift និង
ប្ោប់្ុ្ សញ្ញា បង្ហា ញឡៅខិនាកខាងឡលងៃនប្ោប់្ុ្ខដលប្តូវរាន្ុ្។ ឧទាហរណ៍ ឡបងអនាក្ុ្ 2, 2 ឡ្ញមក; ឡបងអនាក្ុ្ Shift + 2, @ ឡ្ញមក។

ប្ោប់្ុ្ F1-F12 ខដលឡៅខាងឡលងបំិុតៃនកិារ្ុ្ រជានប្ោប់្ុ្មុែង្រ សប្មាប់ប្រប់ប្រងពហុឡមឡឌដ ដូ្ខដលរានបង្ហា ញឡរាយរូបភាពឡៅខិនាកខាងឡប្កាមៃនប្ោប់្ុ្។ ្ុ្ប្ោប់្ុ្មុែង្រ ឡដងមីីឲ្យបឡធវេងកិ្ចេការខដលតំណាងឡរាយរូបតំណាង។ ឧទាហរណ៍ ការ្ុ្ F1 បិេសំឡែង (សូមឡមងលមរ៉ង
ខាងឡប្កាម)។

យ៉ា ងណាកិី ឡបងប្ោប់្ុ្មុែង្រ F1-F12 ប្តូវរានឡប្បងសប្មាប់កម្ម វិធីនក់ោក់ណាមួយ ឡនាះមុែង្ពហុឡមឡឌដ អា្បិេរានឡរាយ្ុ្ fn + Esc ។ ដូឡ្នាះ ប្រប់ប្រងពហុឡមឡឌដ អា្អនុវតិរានឡរាយ្ុ្ fn និងប្ោប់្ុ្មុែង្រខដលប្តូវឡប្បង។ ឧទាហរណ៍ បិេសំឡែងឡរាយ្ុ្ fn +
F1 ។

្ំណា:ំ អនាកអា្កំណត់លក្ខណៈបឋមៃនប្ោប់្ុ្មុែង្រ (F1–F12) ឡរាយផ្្ល ស់បិូរ លក្ខណៈប្ោប់្ុ្មុែង្រ ឡៅកនាុងកម្ម វិធីដំឡែងង BIOS ។

មរ៉ង 23. បញ្ជីិ្លូវកាត់កិារ្ុ្ 

ប្ោប់្ុ្មុែង្រ កំណត់ប្ោប់្ុ្ឡែងងវិញ (សប្មាប់ការប្រប់ប្រងពហុឡមឡឌដ) លក្ខណៈ

F1 fn + F1 បិេអូឌីយាូ

F2 fn + F2 បនថាយកប្មិតសំឡែង

F3 fn + F3 បឡងកាងនកប្មិតសំឡែង

F4 fn + F4 ចាក់/ផ្្អ ក

F5 fn + F5 បិេឡបងកពន្លជាឡប្កាយកិារ្ុ្ (នជឡប្មងស)
្ំណា:ំ កិារ្ុ្ោ្ម នពន្លជាឡប្កាយ មានប្ោប់្ុ្មុែង្រ
F5 ឡរាយោ្ម នរូបតំណាងពន្លជាខាងឡប្កាយ និងមិនោបំ្េ
មុែង្របិេឡបងកពន្លជាឡប្កាយកិារ្ុ្ឡេ។

F6 fn + F6 បនថាយកប្មិតពន្លជា

F7 fn + F7 បឡងកាងនកប្មិតពន្លជា

F8 fn + F8 បិូរឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្ៅ

F10 fn + F10 ថតៃិទាឡអប្កង់

F11 fn + F11 េំព័រឡដងម

F12 fn + F12 េំព័របញចេប់

ប្ោប់្ុ្ fn ប្តូវរានឡប្បងនមួយប្ោប់្ុ្ខដលរានឡប្ជងសឡរីសឡៅឡលងកិារ្ុ្ឡដងមីីឡៅឡៅប្ោប់្ុ្មុែង្របនាទា ប់នសេំឡិសេងឡេដត។

មរ៉ង 24. បញ្ជីិ្លូវកាត់កិារ្ុ្ 

ប្ោប់្ុ្មុែង្រ លក្ខណៈ

fn + B ផ្្អ ក/សប្មាក (Pause/Break)

fn + S បិេឡបងកចាក់ឡសាអូសររារ

fn + R សំឡណងរប្បព័ន្ធ

fn + Ctrl ឡបងកមុជានុយកម្ម វិធី

fn + Esc បិេ ឬឡបងកការចាក់ឡសាប្ោប់្ុ្ Fn

fn + spacebar Emoji

fn + T ឡបងក/បិេ មាូតប្បតិបតិិ Ultra

fn + pg up េំព័រឡែងងឡលង

4
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មរ៉ង 24. បញ្ជីិ្លូវកាត់កិារ្ុ្ (រានបនិ)

ប្ោប់្ុ្មុែង្រ លក្ខណៈ

fn + pg dn េំព័រឡែងង្ុះឡប្កាម
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ការេេូលរានជំនួយ និងេំនាក់េំនងប្កុមហ៊ុន Dell

ធនធានជំនួយផ្ទា ល់ែ្លួន
អនាកអា្េេូលរានព័ត៌មាន និងជំនួយអំពីិលិតិល និងឡសបកម្មរបស់ ប្កុមហ៊ុន Dell ឡរាយការឡប្បងធនធានជំនួយផ្ទា ល់ែ្លួនទាំងឡនះ៖

មរ៉ង 25. ធនធានជំនួយផ្ទា ល់ែ្លួន 

ធនធានជំនួយផ្ទា ល់ែ្លួន េីមងំធនធាន

ព័ត៌មានអំពីិលិតិល និងឡសបកម្មរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell www.dell.com

My Dell (Dell របស់ែ្ញុំ)

រន្លឹះ

ទាក់េងរកជំនួយ ឡៅកនាុង Windows search បយបញចេូល Contact Support រួ្្ុ្ Enter ។

ជំនួយឡលងបណិាញសប្មាប់ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

្ូលឡប្បងដំឡណាះប្សាយកំពូលៗ ការវិនិ្ឆេ័យបញ្ហា  ប្រាយឡវី និងការទាញយក និងខសវេងយល់បខនថាមអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អនាកមមរយៈវីឡដអូ ឡសដវឡដៃដ
និងឯកសារ។

កុំព្យូេ័រ Dell របស់អនាកប្តូវរានកំណត់អតិសញ្ញា ណយ៉ា ងពិឡសសឡរាយសា្ល កឡសបកម្ម ឬឡលែកូដឡសបកម្មរហ័ស។ ឡដងមីីឡមងលធនធានោំប្េ
ខដលពាក់ព័ន្ធសប្មាប់កុំព្យូេ័រ Dell របស់អនាក បញចេូលសា្ល កឡសបកម្ម ឬកូដឡសបកម្មរហ័សឡៅ www.dell.com/
support។

សប្មាប់ព័ត៌មានបខនថាមអំពីរឡបដបខសវេងរកសា្ល កឡសបកម្មសប្មាប់កុំព្យូេ័ររបស់អនាក សូមឡមងល រកេីមងំសា្ល កឡសបកម្មសប្មាប់កុំព្យូេ័រយួរៃដ Dell
របស់អនាក។

អតថាបេមូលរា្ឋ ន្ំឡណះដឹងរបស់ Dell សប្មាប់បញ្ហា ឡិសេងៗពីកុំព្យូេ័រ។ 1. ្ូលឡមងលឡរហេំព័រ www.dell.com/support។
2. ឡៅឡលងររារមុជានុយខាងឡលងៃនេំព័រោំប្េ សូមឡប្ជងសឡរីស Support > Knowledge Base ។
3. ឡៅកនាុងប្បអប់ខសវេងរកឡៅឡលងេំព័រ្ំឡណះដឹងមូលរា្ឋ ន បយពាក្យរន្លឹះ ប្បធានបេ ឬឡលែមាូខឌល ឡហងយបនាទា ប់មក្ុ្ ឬបាះរូបតំណាងខសវេងរក

ឡដងមីីឡមងលអតថាបេខដលទាក់េង។

ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell សប្មាប់ការលក ់ការោំប្េខិនាកបឡ្ចេកឡេស ឬបញ្ហា ឡសបកម្មរបស់អតិថិជន សូម្ូលឡមងល www.dell.com/contactdell។

្ំណា:ំ ភាពខដលអា្រករានមានការខប្បប្បួលមមប្បឡេស និងិលិតិល ឡហងយឡសបកម្មែ្លះពុំមានឡៅកនាុងប្បឡេសរបស់អនាកឡេ ។

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអនាកពុំមានអុីនធជាណិត អនាកខសវេងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងឡលង វិក័យបប្តេិញ ប័ណ្ណ ឡវ្ែចេប ់វិក័យបប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ កាមែុកិលិតិល Dell ។
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https://www.dell.com
https://www.dell.com/support/windows
https://www.dell.com/support/linux
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support/contents/en-sg/category/product-support/self-support-knowledgebase/locate-service-tag/
https://www.dell.com/support/contents/en-sg/category/product-support/self-support-knowledgebase/locate-service-tag/
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/contactdell
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